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Onderwerp  

Uitvoeringsplan Speelruimten 2021-2022 

 

Kennisnemen van 

Het uitvoeringsplan speelruimten 2021-2022 en de bijbehorende financiën. 

 

Inleiding 

In deze nota informeren wij de raad over het uitvoeringsplan speelruimten 2021-2022. In december 

2020 is de kadernota speelruimten 2022-2026 vastgesteld. In het uitvoeringsplan is invulling gegeven 

aan de verdere uitwerking van de kadernota speelruimten 2022-2026. 

 

Met de raad is afgesproken om in juni 2021 de stand van zaken te delen. Met deze informatienota 

komen we deze gemaakte afspraak na.  

 

Kernboodschap 

Het uitvoeringsplan speelruimten 2021-2022 moet er voor zorgen dat in de transitieperiode 2021-2022 

de verschillen tussen de speeltuinorganisaties zo veel mogelijk zijn geharmoniseerd, zodat zij dezelfde 

uitgangspositie hebben begin 2023. Tevens wordt in 2021-2022 geïnvesteerd in het verbeteren en 

toekomstbestendig maken van alle speelplekken in de gemeente. Tijdens de transitieperiode zijn de 

speeltuinorganisaties, gebruikers en omwonenden/burgers belangrijke gesprekspartners. Met elkaar 

zorgen wij ervoor dat de beoogde doelgroepen in West Betuwe naar hartenlust en veilig kunnen spelen 

in hun eigen kern of buurt.  

 

Consequenties 

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste consequenties. In het uitvoeringsplan worden deze 

en andere consequenties verder uitgewerkt.  

- In 2021 wordt achterstallig onderhoud weggewerkt op kosten en initiatief van de gemeente. 

Tevens zijn eind 2021 alle speeltoestellen in de gemeente gecertificeerd en veilig.  

- In 2021 en 2022 worden speeltoestellen van gemeentelijke speelplekken met einde 

levensduur tussen 2020 en 2022 vervangen en krijgen speeltuinorganisaties die 

speeltoestellen hebben met einde levensduur tussen 2020-2022 een vervangingssubsidie die 

hen helpt bij het aanschaffen van nieuwe speeltoestellen. 
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- In 2022 krijgen de speeltuinorganisaties uit voormalig Lingewaal en voormalig Neerijnen een 

harmonisatiesubsidie. Deze harmonisatiesubsidie compenseert het ontbreken van gespaard 

kapitaal om afgeschreven speeltoestellen te vervangen.    

- In 2021-2022 wordt geïnvesteerd in het verbeteren en toekomstbestendig maken van alle 

speeltuinen. Hiervoor is circa 100.000 EUR beschikbaar. Speeltuinorganisaties kunnen 

subsidie aanvragen ter verbetering van; toegankelijkheid en inclusie, ontmoeten en betrekken 

van senioren, groen en informeel spelen en veiligheid. Ook bij gemeentelijke speelplekken 

wordt gekeken of ze voldoen en wat er eventueel verbeterd moet worden.  

- Het advies uit de kadernota speelruimten 2022-2026 om 37 speelplekken te transformeren 

van formele speelplekken (met speeltoestellen) naar informele speelplekken (zonder 

speeltoestellen) is niet in beton gegoten. In 2021-2022 worden omwonenden en gebruikers 

van de betreffende speelplekken gehoord. Indien deze speelplekken (met speeltoestellen) 

toch van toegevoegde waarde blijken voor de omwonenden, dan wordt gekeken naar 

maatwerkoplossingen. Idealiter wordt de speelplek ondergebracht bij een speeltuinorganisatie 

(nieuw of bestaand).  

- Vanaf 2022 gelden nieuwe subsidieregels gebaseerd op de vastgestelde normen en kaders uit 

de kadernota 2022-2026. In het uitvoeringsplan worden deze subsidieregels verder uitgewerkt.   

- Vanaf 2023 ontvangen de speeltuinorganisaties ook subsidie voor investering en vervanging.  

- In de nieuwe subsidieregels wordt onderscheid gemaakt tussen centrale speelplekken en 

steunplekken. Dit onderscheid zorgt ervoor dat er meer recht gedaan wordt aan het belang en 

de toegevoegde waarde van de centrale speelplekken. De centrale speelplekken zullen in 

verhouding meer subsidie ontvangen dan de steunplekken. De nieuwe subsidieregels wijken 

dan ook af van de destijds doorgerekende concept subsidieregels in de kadernota.  

- Op basis van de nieuwe subsidieregels en de aanname van het amendement blijft de subsidie 

van het merendeel van de speeltuinorganisaties min of meer gelijk of ze gaan er zelfs op 

vooruit. Dit in tegenstelling tot de concept subsidieberekeningen in de kadernota.   
 11 speeltuinorganisaties gaan er meer dan 10% op vooruit 

 Van 10 speeltuinorganisaties blijft de subsidie min of meer gelijk +/- 5% 

 11 speeltuinorganisaties kregen in 2021 geen subsidie. Zij kunnen voor 2022 

e.v. subsidie aanvragen.   

 6 van de 39 speeltuinorganisaties gaan er meer dan 20% op achteruit (tussen 

de 22 en 37%). Met deze speeltuinorganisaties is de hoogte van de subsidie 

voor 2022 e.v. besproken. Zij kunnen zich allen vinden in de nieuwe subsidie 

die zij ontvangen vanaf 2022.   
- Voorlopige resultaten uitvoeringsplan 2021-2022: 

- Er zijn gesprekken geweest met alle (40) speeltuinorganisaties en de 

speeltuinorganisaties zijn geïnformeerd over de inhoud van het uitvoeringsplan.  

- De speeltuinorganisaties worden proactief betrokken bij landelijke en lokale 

initiatieven. Zo zijn er 5 speeltuinen die activiteiten organiseren in het kader van de 

Nationale Buitenspeeldag (9 en 12 juni). Ook hebben meerdere speeltuinorganisaties 

deelgenomen aan een inspiratiesessie ‘geld genereren’ die vanuit het sportakkoord 

werd georganiseerd. 

- Speeltuin de Beerakker heeft verschillende toestellen uitgeruild/gedoneerd aan de 

Skatebaan in Geldermalsen en aan stichting Beatrixweg in Geldermalsen. 
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- De buurttafel Varik-Heesselt heeft de eerste stappen gezet om een 

speeltuinorganisatie op te richten. Zij zullen het beheer en onderhoud van de 3 

speelplekken in Varik en Heesselt op zich te nemen.  

- Na een gesprek met omwonenden van de speelplek aan de Bezander in Heukelum is 

besloten dat deze formele speelplek behouden kan blijven en niet wordt omgevormd 

tot informele speelplek. De omwonenden hebben toegezegd een speeltuinorganisatie 

op te richten.  

- Het bestuur van speeltuin het Heksenketeltje (Klub 51) in Geldermalsen heeft 

aangegeven de speeltuin op te willen heffen. Deze speelplek stond aangemerkt als 

informele speelplek. Met de omwonenden wordt nu een plan gemaakt hoe de 

speelplek kan worden omgevormd tot informele speelplek.  

 

Financiën 

 

 2021 (€) 2022 (€) 2023 en verder (€) 

Subsidie beheer en onderhoud speeltuinorganisaties 83.000 47.000 123.000 

Beheer-onderhoud-investering gemeentelijke speelruimten 25.801 25.801 35.000 

Speelruimten extern werk 17.000 17.000 32.800 

Totaal structurele middelen 125.801 89.801 190.800 

       
       
       
Bestemmingsreserve speelvoorzieningen  2021 (€) 2022 (€)  
- =Jaarlijkse toevoeging bestemmingsreserve speelvoorz.  65.000 101.000  
- Extra voorziening vervanging speeltoestellen (incidenteel) 91.001 91.001  
- Extra inzet personeel (incidenteel) 37.500 37.500  
Totaal bestemmingsreserve speelvoorzieningen 193.501 229.501  

 

Zie het uitvoeringsplan voor een verdere verdeling van de middelen  

 

Communicatie 

- De speeltuinorganisaties worden in juni 2021 geïnformeerd over de definitieve inhoud van het 

uitvoeringsplan. Het betreft de hoogte van de nieuwe subsidies vanaf 2022 en de 

mogelijkheden die het fonds speelruimten hen biedt.  

- Er is een communicatieplan waarin staat uitgewerkt hoe de inwoners worden geïnformeerd 

over het beleid. Tevens wordt toegelicht hoe de omwonenden van de gemeentelijke 

speelplekken worden betrokken bij eventuele aanpassingen en veranderingen t.a.v. hun 

speelplek.  

 

Vervolg 

- Evaluatie van beleid voor 31 december 2023 
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Bijlage(n) 

- Uitvoeringsplan speelruimten 2021-2022 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

 

 


